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Krúdy Gyula
nem hisz a babonás álomfejtésben, mégis foglalkozik vele
Nyilatkozik a P. M. H.-nalt at Ady-aöértái.
A Margitsz-igeíre m ár, megérkezett a
nyár. A sziget egyenruhás, jegyszedő őrei
unottan bóbiskolnak a vidám májusi nap susugaraiban. Tőlük kérdeztem meg, hol lakik
Krúdy Gyula, a Margitsziget régi, nevezetes
lakója.
Csikorog a friss, portalan kavics a lábam
alatt. Ez a Margitsziget első köszöntése a lá 
togató számára: még az ut Is különösen és
vonzóan tiszta és egységes. Aztán szembahajlik felém az első virágágyak nagyszerű szül
és illatpompája.
Trombitál a lóvasut. Nemcsak ez a rozo
ga, idejétmúlt miniatur-omnibuszkocsi, ha
nem talán az elébefogott sovány gebe, sőt a
nagybajuszos, zömök, magyartipusu fekete
kalauz is a „régi jő idők" jóemlékü maradé
ka.
A lóvasut nagy zökkenésekkel elindul. A
lőgönyaku, igásmozdulatu lovacska egy büro
krata unott, sinheakötött egyenletességével
vontat. A bakon kis fehérruhás, szőke babaarcú fiúcska ült a kocsis ölében. A fiúcska su
gárzó boldogsággal s nagyszerű önbizalom
mal fogta a gyeplőt és „irányította" a ióvasutat. K is ötesztendős, okoseszü, ápolt pesti
gyerek volt: nem a játékot élvezte, hanem
elkomolyodott büszke arccal azt érezte: most
én viszem ezt a kocsit, amin 20 más nagy em
ber ü l . . . Akárcsak „történelemcsináló" nagy
államférfiak, akik kezükben fogják az élet
predesztináción sínjein futó történelem gyep
lőjét, de nem ők irányítják az eseményeket,
hanem az események ő k e t. . .
Krúdy Gyula a régi katélyban lakik.
Hamar odaértünk. Egy régi, történelmi leve
gőt teremtő várkastély sziklaszerü romjaihoz
épült egy csúnya, falusias, egyemeletes ház.
Különös hatást tesz az a látvány, amikor az
ujrész sárga m eszelt fala a termésköves régi
kastély falába olvad.s egy durva, de stílusos
ablaknyiláson könnyű csipkefüggönyt lenget
a szél.
Néhány perc hiányzik tizenkettőig.
— Krmlyék még alszanak, — mondja az
igazi szafeáesnő-külsejü szakácsnő.
Várni kell.
Tenniszezö, pesti, lipótvárosi, leányok
sietnek haza ebédelni, rakettal a hónuk alatt.
Csipkések, finomak, érdekesek. A sétáló nap
lassan fölér a fejem fölé, ott megáll s forrón
fürdeti sugaraiban a fejemet. Dél van. Egy
melódikus zengésű budai harang megszólal.
Magas hangon, mintha szopránszőlamot éne
kelne. S valóban, egy ismeretlen karm ester
titkos intésére beugranak a többi szólamok.
Egymásután szólalnak meg a harangok, Bu
dáról, Pestről, Újpest felől, — csengő haran
gok koloraturája, nagy harangok zengő bu
gása, együtt hangzik a nagyszerű harangkon
cert soha meg nem figyelt, édes melődiáju,
olaszos zenéje. Itt, ebben a természet terem 

tette, melódrkiW csendben érvényesül csak
szépen ez a muzsika. Soha nem figyelhette
m eg az ember, hogy mennyi variációja van a
harangszónak, mennyi művészi, zenei kifeje
zésre van alkalom, milyen hatásos a harangzengés fenséges crescendója, — hangulatos,
merengő elhalása.
Amikor a harangjáték véget ért s meleg,
nyári, tunya csend terült eí a sziget kihalt
sétányán, Krúdy Gyulával egy vén, terebé
lyes platán alá ültünk.
Szürke felöltő volt rajta, fekete kemény
kalap, frissen borotvált, telt arcán mindig
valami pajkos, gunyoros vonás látszik. Iiönynyed, derűs, joviális modora van, kedves,
közvetlen és minden ruhadarabja kifogástálán. Igazi öreg gavallér benyomását kelti.
Negyvennyolc évesnek mondja magát s nem
is igen látszik többnek, de, hogy megismer
tem huszonnyolc esztendős fiát: ifj. Krúdy
Gyulát, valószínűnek tartom, hogy kedves,
öreguras hiúságból jó néhány esztendőt le
tagadott a korából . . .
— Idenőttem nagyon a Margitszigethez
— mesélte —, néha hónapokig be sem me
gyek Budapestre. Inkább idejönnek ki hoz
zám. A forradalmi idők alatt előfordult,
hogy egy teljes évig nem hagytam el a szige
tet. Pedig tizenkilenc júniusában, a .kommün
alatti ellenforradalom idején majdnem ki
füstöltek innen. Agyú- s gépfegyvertüz alatt
állott jóidéig a Margitsziget s a Duna men
tén, Buda felé lövészárkokat ástak.
— Közvetlenül a Károlyi-forradalom
előtt kaptam ezt a lakást, még Polőnyi Géza
jóvoltából. Nagyon beteges voltam akkori
ban s orvosi tanácsra kellett a Margitszige
ten laknom. A kommüti idején nem akartam
bemenni Pestre, mert undorodtam a politi
kai viszonyoktól. Ez az undorom megmaradt
azufán is és hónapokig elvonultan éllem.
— Ezeknek a csendes hónapoknak a
munkája volt az „Álmoskönyvem". Ez talán
a legnépszerűbb, legkapósabb valamennyi
írásom közül. Egy teljes esztendeig folytat
tam, stúdiumokat, hogy a kellő anyagot összegyűjtsem.. - A Nemzeti Múzeumból,... valamint
az Eszterházy-könyvtárból kihúzattam min
den idők és minden nemzetek valamennyi
fellelhető álmoskönyveit, százegynéhány kö
tetet s mondhatom, izgató érdeklődéssel méIyedtem el bennük. S összeállítottam gazda
gon, szinte lexikonszerűen az összes baboná
kat, álomfejtéseket . . .
» .% .Nagyon komolynak látszó hangon mon-j
dofta ezeket. Annyira, hogy leliozatta egy
példányát az Álmoskönyvnek s megmutatta
ezt á furcsa, bogaras munkát, amelyben ko*
molykodó beállításban, tudományos okadato
lással, komentárokkal, széljegyzetekkel, .for
rásokra, „esetekre” való hivatkozással van
nak olyan tudományos megállapítások fel-

dolgozva, hogy aki kéményseprővel találko
zik, az szerencsés lesz, — aki temetővel ál
modott, az hosszú életű lesz, aki gyű fű i lá
tott álmában, az meghódít egy nőt stb. —
ilyen, talán több ezer babona . . .
Értetlenül, csaknem mégdöbenva néztem
rá s talán különös hangsúllyal kérdeztem:
S író úr hisz ezekben? . . .
Egy pillanatig nem adott választ, kutató
szemekkel rámnézett s mikor látta, hogy itt
világos választ k ell adnia, cinikus mosollyal
válaszolta:
— Nem — nem hiszek bennük, de érde
kelnek, mulattatnak. Hát nem nagyszerű az,
hogy naponla tucatjával hozza a posta a leve
leket, melyekben kedves, naiv em berek kül
dik hivő álmaikat s m egfejtést kérnek.
Nagyszerű, különös dolgokkal találkozik az
em ber ezekben a levelekben. Csupa novel
la- és verstéma. Nemcsak Magyarországból
jönuek ilyen levelek, hanem az utódállamok
ból, rengeteg Szlovákiából is. . A napokban
egy prágai magyar főiskolás diák küldötte
be álmát. Olaszországból is jönnek levelek,
magyar nőktől, magyar diákfiuktól, Milánó
ból, Gémtából, Triesztből. Különösképpen
érdekes, hogy Túróéban „működik" egy ma
gyar jósnő, aki a komplikáltabb eseteket ne
kem küldi meg, velem konzultál, a proíeszszorral . . . Erdélyből pláne sok levél jön,
ott csupa babonás ember lakik . . .
— Nehogy azonban félreértsen. B a egy
gondolkodó em ber szkepsisével kételkedem
is abban, hogy álmoskönyvem kulcsa alapján
képes vagyok, mások álmait m egfejteni — a
m a g a m álmaiban feltétlenül hiszek. Ezeket
persze nem babonák alapján igyekszem ma
gyarázni, hanem tudományos, freudista ké
szültségemmel. Sok érdekes, hiteles esetet
mesélhetnék a magam álmairól, de ezek nem
a nyilvánosságra valók, m ert főként szerelmi
természetűek.
— Az egész dologgal való kapcsolatom
onnan ered, hogy igen jő barátságban vol
tam, sőt hosszabb ideig együtt is laktam Ferenczi Sándor dr.-ral, a freudizmus magyarországi apostolával. Beszélgetéseink során
sokat fejtegettük ezt a kérdést s kedvet csi
nált nekem hozzá. Mint minden iröember, én
is könnyen befolyásolható vagyak — hiszen
a hivatásunk az, hogy idegen impresszióknak
tegyük ki magunkat — s annyira felhívta az
érdeklődésemet a psziohoanalizisré, hogy tü
zetesen foglalkozni kezdtem vele.
— Különben is az a meggyőződésem,
hogy a regény és novella nem fontosak, mes
terség és megélhetési eszköz csupán — az
azonban, hogy az ember valami titokzatos
ösztön hajtására belenéz s esetleg bélé Is lát
a mások leikébe — ez a művészet . . .
— Meglehetősen hosszú írói pálya ta
pasztalatai tanítottak meg erre. Ebben az
évben van az úgynevezett huszonöt éves irói
jubileumom. Nyíregyházán csináltak egy kis
ünnepséget ebből az alkalomból. Hogy mit
éreztem a.Jubileum om alkalmából? Szeret
tem volna nem jelen lenni. Nagyon unalmas
dolog, ha az em bert ünnepük . . .

